
25.05.2020r.

1. Jaka jest moja mama? - dziecko stara się powiedzieć jaka jest mama ( zachęcamy do cało
zdaniowych wypowiedzi)
2.Obejrzyj bajkę i odpowiedz na pytania:
- co dzieci zajączki robiły?
- z jakiej okazji?
- jakie zwierzątka brały udział w występach?
- jaka niespodziankę przygotowały króliczki?
3. Bukiet z kolorowego papieru dla mamy. Dziecko samodzielnie wycina kółeczka z kolorowego 
papieru i przykleja je tak by powstał kwiat, następnie wycina łodygę i liście

26.05.2020r.
1. Zrób dla mamy pyszną kolorową kanapkę
2 Posłuchaj piosenki Buźki naucz się śpiewać
3. Pobaw się wspólnie z mamą przy poznanej piosence
4. Wykonaj wspólnie z mamą ciasto lub ciasteczka
5. Złóż mamusi życzenia, wręczając wykonaną poprzedniego dnia, zaśpiewaj piosenkę i mocno 
ukochaj mamunię.

'I love my mommy,
I love my mommy
I love my mommy,
yes I do.'
Here's a kiss and a hug for you
Thank you mommy for all you do
Happy Mother's Day,
I love you.' 

28.05.2020

Zapraszam na aerobik z Lulisią

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
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29.05.2020r.

1.„Jak ma na imię i co lubi robić moja mama?”– zabawa pantomimiczna.
Moja mama ma na imię… i lubi robić to (dziecko pokazuje ruchem czynność, którą lubi 
wykonywać jego mama, pozostali członkowie rodziną mogą próbować odgadnąć jaką czynność 
dziecko pokazuje).
2.Ćwiczenia logopedyczne. Dzieci wykonują ćwiczenia wg wskazówek: 
a. Całuski dla mamy (wargi mocno ściągnięte do przodu, lekko się rozchylają) b. Obraz dla mamy 
(okrężne ruchy języka wokół warg– rysowanie słońca)
c. Szeroki uśmiech dla mamy (mocne rozciąganie warg na boki)
d. Minki mamy (dzieci pokazują mimiką różne stany emocjonalne mamy: smutek, radość, złość, 
zdziwienie)
3. Masaż „List do mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U


Dziecko wykonuje masażyk na plecach swojej mamy:
Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik)
Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech)
Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło)
Poskacz ze mną w kałuży („chlapiemy” plecy paluszkami, pstrykanie wszystkimi palcami)
Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę)
Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni)
Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści)
Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka)
I w prezencie Tobie dam (przytulamy mamę siedzącą przed nami)
4."Pieczenie ciasta" - dzieci naśladują czynności wykonywane podczas przygotowywania ciasta 
do słyszanej melodii. https://chomikuj.pl/elagromada/MUZYKA/ZABAWY+MUZYCZNO-
RUCHOWE/pieczenie_ciasta,2161395783.mp3(audio)

- Lewą rękę wyciągamy przed siebie i zginamy w łokciu (w ten sposób trzymamy przed sobą 
naczynie).
- Ucieramy składniki na ciasto kręcąc prawą ręką 5 razy.
- 4 razy wycieramy ręce.
- 4 razy strzepujemy mąkę z fartuszka.
-Wbijamy 4 jajka
- Prawą ręką sięgamy za lewe ramię, bierzemy jajko, rozbijamy je o ramię, wlewamy jajko do 
naczynia mówiąc CHLUP i wyrzucamy skorupki przez lewe ramię mówiąc SIUP.
- Wbijamy jeszcze jedno jajko prawą ręką i ostatnie lewą.
- Zagniatamy ciasto 8 razy.
- Ozdabiamy kremem lub posypujemy bakaliami /6 razy/.
- Gotowym ciastem częstujemy osoby po prawej i lewej stronie.

https://chomikuj.pl/elagromada/MUZYKA/ZABAWY+MUZYCZNO-RUCHOWE/pieczenie_ciasta,2161395783.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/elagromada/MUZYKA/ZABAWY+MUZYCZNO-RUCHOWE/pieczenie_ciasta,2161395783.mp3(audio)

